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TÍTOL I

DE L’ADQUISICIÓ I PÈRDUA DE LA CONDICIÓ DE MEMBRE
DEL CONSELL DE GREMIS
ARTICLE 1r.-

Les organitzacions que desitgin incorporar-se al Consell de Gremis com a membres
de ple dret, hauran d’adreçar al President la sol·licitud corresponent, en la qual, en
tot cas, s’especificarà el nombre d’afiliats que l’organització sol·licitant comprengui
en aquest moment.
També s’expressarà qualsevol altra circumstància o peculiaritat que, a judici de
l’organització sol·licitant, hagi d’ésser tinguda en consideració per a l’atribució de
representants a l’Assemblea i la determinació d’aportacions econòmiques.

ARTICLE 2n.-

El dret de sol·licitar l’ingrés al Consell de Gremis porta implícit l’acatament total de
les normes, estatuts i reglaments, pels quals es regeix el Consell de Gremis, així com
de les modificacions posteriors dels mateixos, segons l’establert a l’òrgan competent.

ARTICLE 3r.-

La formalització dels actes inherents a la pèrdua de la condició d’afiliat, s’executarà
de la manera següent:
a) En els casos de baixa per petició pròpia o dissolució d’organització, per mitjà d’un
escrit dirigit al President del Consell de Gremis, acompanyat d’un certificat que
acrediti que l’òrgan de govern competent de l’organització renunciant va adoptar
l’acord corresponent, i amb una antelació mínima de tres mesos a la data en què
s’hagi de causar la baixa efectiva.
b) En els casos d’incompliment de les seves obligacions i/o la manca de pagament
de la quota per part d’alguna organització afiliada, li serà comunicat l’acord
adoptat per la Junta Directiva del Consell de Gremis, per mitjà d’un escrit signat
pel Secretari i adreçat al màxim òrgan competent de govern de l’esmentada
organització.

ARTICLE 4t.-

La separació d’una organització membre de ple dret, per acord de la Junta Directiva,
no podrà formular-se sense audiència prèvia de l’organització afectada.
La separació tindrà efecte des del moment mateix de l’adopció de l’acord per la Junta
Directiva i, amb relació a les obligacions de contingut econòmic, comportarà el
següent:

a) La pèrdua, per l’organització separada, de totes les aportacions realitzades per a
les finalitats del Consell de Gremis i, de tot dret sobre el seu patrimoni.
b) El pagament de les quotes corresponents al període de l’exercici econòmic que
hagi romàs al Consell de Gremis i altres obligacions econòmiques, d’acord amb
l’article 14 dels Estatuts
ARTICLE 5è.-

Contra l’acord adoptat per la Junta Directiva en matèria d’exclusió del Consell de
Gremis, podrà presentar-se reclamació davant l’Assemblea General, en la primera
reunió que aquesta celebri posteriorment a la data de l’esmentat acord.

TITOL II
DEL FUNCIONAMENT DELS ÒRGANS DE GOVERN
ARTICLE 6è.-

En absència del president, correspondrà presidir la reunió de l’òrgan que es tracti:
1r) Al Sots president present en qui delegui el President i, si no ha delegat, en el
sots president que escolleixin els sots presidents.
2n) Si de cas no hi és, al vocal del Comitè Executiu en qui delegui el President.
3r) Si de cas no hi són, al vocal de la Junta Directiva en qui delegui el President.

ARTICLE 7è.-

Excepte en matèria electoral, tot membre d’un òrgan col·legiat pot delegar en un
altre membre del propi òrgan. La delegació ha de ser escrita i per a la sessió concreta
de la qual es tracti.

ARTICLE 8è.-

El President del Consell de Gremis serà elegit per l’Assemblea general de la manera
prevista en el règim electoral.
El Consell de gremis tindrà cinc sots presidents, un del comerç alimentari, un del
comerç en general, serveis, turisme i mobilitat.
A l’efecte d’allò que disposa l’article 42è dels Estatuts, assumirà la presidència vacant
el sots president que sigui designat pel Comitè Executiu d’entre els sots presidents.

ARTICLE 9è.- A proposta del Comitè Executiu, l’Assemblea General podrà anomenar un President
Honorari.
El President Honorari podrà participar en les reunions dels òrgans de govern de
l’entitat on hi tindrà veu però no hi tindrà vot.

El President Honorari podrà assessorar el President del Consell de Gremis quan
aquest ho requereixi i també podrà participar en els treballs i actes de l’entitat per
mitjà d’una invitació del President del Consell de Gremis.

ARTICLE 10è.-

En el desenvolupament de les sessions de qualsevol òrgan de govern no es podran
tractar assumptes que no vinguin previstos en l’ordre del dia, amb l’excepció que el
propi òrgan de govern acordi, per la meitat més un dels seus components i amb
caràcter excepcional, incloure’l en aquell.

ARTICLE 11è.-

Esgotats els temes de l’ordre del dia, així com els possibles temes als quals fa
referència l’article 9è del present reglament, s’obrirà el torn de precs i preguntes, si
així ve previst a la convocatòria. No es podran prendre acords sobre qüestions
plantejades en aquest torn.

ARTICLE 12è.-

L’ordre del dia de l’Assemblea General serà fixat pel President d’acord amb la Junta
Directiva.

ARTICLE 13è.-

Els ordres del dia de la Junta Directiva i del Comitè Executiu seran fixats pel
President.

ARTICLE 14è.-

L’acta de cada reunió s’aprovarà al començament de la següent, deixant constància
de la data en que fou aprovada.

ARTICLE 15è.-

Les actes consignaran, assignant-hi números correlatius dins cada reunió, el text
literal dels acords adoptats, ometent tota referència a les intervencions en pro o en
contra, excepte quan expressament ho sol·licitin els interessats.
Expressaran, en tot cas, els assistents i representants i els absents, així com qui
presideix en cada moment.

ARTICLE 16è.-

Les actes de les reunions seran mecanografiades, signades al final pel secretari amb
el vistiplau del president, signant ambdós tots els fulls.

ARTICLE 17è.-

Les actes mecanografiades seran enquadernades anualment, signant el secretari,
amb el vistiplau del president, una diligència indicativa de les dates i nombre de folis
que de cada una d’elles s’enquadernin.

ARTICLE 18è.-

El secretari comptarà amb la col·laboració del secretari general com a secretari
d’actes als que corresponguin, i per a les reunions dels òrgans de govern en què fos
precís, a fi de prendre les anotacions necessàries durant el desenvolupament de les
mateixes.

DEL RÈGIM ELECTORAL
ARTICLE 19è.-

Amb una anticipació de, si més no, trenta dies naturals a aquell en què l’elecció hagi
de tenir lloc, el secretari del Consell de Gremis comunicarà a cada organització
membre de ple dret la composició inicial de l’Assemblea General per al pròxim
període, acordada prèviament en Junta Directiva amb l’especificació del nombre de
representants que a cada una d’elles hagi estat assignat, i amb una anticipació de, si
més no, vint dies naturals a aquell en què l’elecció hagi de tenir lloc, convocarà
l’Assemblea Electoral.

ARTICLE 20è.-

Fins a quinze dies naturals abans d’aquell en què l’elecció hagi de tenir lloc, les
organitzacions membres de ple dret presentaran al Consell de Gremis la relació dels
seus representants vocals de l’Assemblea General en el nombre atribuït segons
l’article anterior.

ARTICLE 21è.-

Fins el setè dia natural, inclòs, anterior al dia en què l’elecció hagi de tenir lloc es
presentaran al Consell de Gremis les candidatures complertes, amb el president i els
sots presidents, d’acord amb el que disposa l’article 31.

ARTICLE 22è.-

Són electors tots els representants de la nova assemblea de les organitzacions
membres de ple dret que estiguin al corrent de pagament de les quotes al Consell de
Gremis.
Són elegibles els electors proclamats candidats per la Mesa Electoral.

ARTICLE 23è.-

La Mesa Electoral es constituirà amb els membres del Comitè Executiu que no hagin
presentat candidatura pròpia per ocupar càrrecs directius. Si no hi hagués com a
mínim tres membres en aquestes circumstàncies, es completarà aquest nombre amb
membres de la Junta Directiva en qui concorrin aquestes circumstàncies, cridant a
l’efecte, alternativament al de major i menor edat dels presents.
Si tampoc així s’arribés al nombre de tres, es completarà amb membres de la nova
assemblea i de la mateixa manera.
Presidirà la Mesa el membre de la mateixa que designin els seus components, quan
no formin part d’ella el President ni cap sots president.

ARTICLE 24è.-

Constituïda la Mesa Electoral, admetrà o rebutjarà, segons procedeixi d’acord amb
les normes, les candidatures presentades i proclamarà les relacions definitives de
candidats i d’electors. Acte seguit obrirà la votació.

ARTICLE 25è.-

Cada elector dipositarà la papereta en la qual consti la candidatura completa amb el
nom del president i dels quatre sots presidents candidats.

La mesa electoral rebutjarà qualsevol papereta que no compleixi les condicions
anteriors.

DE LES NORMES D’ADMINISTRACIÓ I COMPTABILITAT
ARTICLE 26è.-

Les normes d’administració, comptabilitat i registre seran les del Pla General
Comptable sectorial sense ànim de lucre.

DE LA COMISSIÓ DE DISCIPLINA I DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
ARTICLE 27è.-

Per tal de vetllar per l’exacte compliment per part de les organitzacions afiliades i
dels seus membres, de les normes i obligacions que estableixen els Estatuts i el
Reglament d’ordre interior i el Codi ètic i de bon govern del Consell de Gremis, hi
haurà una Comissió de disciplina i de resolució de conflictes que dependrà
orgànicament de la Junta Directiva a través del Comitè Executiu.

ARTICLE 28è.-

El President de la Comissió serà elegit per la Junta Directiva a proposta del President
del Consell de Gremis.

ARTICLE 29è.-

El Secretari de la Comissió serà el mateix que el del Consell de Gremis.

ARTICLE 30è.-

Aquesta Comissió estarà formada per un màxim de sis vocals, a més del President i
del Secretari de la mateixa.

ARTICLE 31è.-

Els vocals de la Comissió seran elegits per la Junta Directiva per a un període
coincident amb el manament dels òrgans de govern del Consell de Gremis.

ARTICLE 32è.-

Podran ser candidats a vocals d’aquesta Comissió els membres de la Junta Directiva
que voluntàriament ho desitgin, i en cas de no existir aquestes candidatures seran

ocupades, a proposta del President del Consell de Gremis, pels sots presidents i el
tresorer o membres del Comitè Executiu.

ARTICLE 33è.- La Comissió es reunirà quan s’estimi oportú i, en tot cas, quan la convoqui el president a
instància d’algun dels òrgans de govern del Consell de Gremis.

ARTICLE 34è.- Són funcions de la Comissió:
a) Recollir, analitzar i estudiar la informació necessària que li permeti assolir
l’objectiu previst en l’article 27 del present reglament.
b) Elaborar conclusions, dictàmens i propostes davant la Junta directiva, basades en
el desenvolupament de les gestions descrites en l’apartat anterior.
c) Vetllar per l’aplicació del Codi ètic i de bon govern i exercir les funcions que
aquesta li assigna.
d) Proposar les modificacions estatutàries i reglamentàries pel millor funcionament
del Consell de Gremis.
e) Proposar a la Junta Directiva resolucions destinades a millorar el funcionament
intern de Foment, la relació amb els seus associats i la col·laboració entre les
organitzacions afiliades,
f) Qualsevol altres que els siguin encomanades pels òrgans de govern del Consell
de Gremis.

DE LA REPRESENTACIÓ DE LES ORGANITZACIONS A L’ASSEMBLEA GENERAL I
DE LA SEVA CONTRIBUCIÓ ECONÒMICA AL CONSELL DE GREMIS
ARTICLE 35è.-

Les quotes s’establiran en funció de les possibilitats de cada organització afiliada, del
número d’associats de cada una o dels serveis que presten.

ARTICLE 36è.-

Les organitzacions contemplades en l’article 10è dels estatuts tindran un màxim de
cinc representants a l’Assemblea General.

ARTICLE 37è.-

Es considera que una organització és representativa si en la mateixa estan afiliats
com a mínim 25 comerciants que representen el 10% del cens del seu àmbit
funcional i territorial d’actuació.

